Costica Cojocaru - Iată cum minte presa când este vorba de MISA
Vineri, 04 Februarie 2011 13:56

Fotografie preluata de pe http://anastasiarussu.wordpress.com/

De ani de zile așa zisa presa liberă din România se ocupa într-un mod aparte de domnul
Gregorian Bivolaru, MISA, yoga și practicanții yoga. Inițial fiecare persoană are tendința de a
crede ce se scrie în presă pentru că așa am fost educați pe de o parte și pe de altă parte
datorită faptului că fiecare il judecă pe celălalt după valoarea proprie. Prin anii 93 au început
atacurile în presă într-un mod organizat. Îmi aduc aminte cum mama mea îmi zicea: Uite scrie
că ați făcut sex în grup în boscheții din golful Francez, iar eu mă întrebam ironic la acea vreme,
oare unde sunt boscheții din golf. Boscheții existau doar în sintagmele jurnaliștilor, care în timp
au generat ideea de sex în grup.

Anii au trecut și un alt episod mi-a revelat încă o dată ipocrizia jurnaliștilor. Evenimentul s-a
petrecut la parchet atunci când studiam dosarul de urmărire penală 6D de unde am aflat că în
perioada 1995 -2005 o serie de părinți au depus plângeri penale pentru faptul că așa zișii
copilași de peste 20 de ani practicau yoga. Dintre zecile de plângeri una mi-a rămas întiparită
cu exactitate în memorie și citez: ”Copilașul meu în vârstă de 28 de ani l-a corupt o ticăloasă și
l-a dus la Ioga”.

În anul 2010 apare o știre ce încă ocupă spațiul public, legată de o tânără de 16 ani, fugită de
acasă pentru a practica yoga. Ziarele evident au luat foc, toți înfierau MISA, yoga, evident și ca
de obicei Gregorian Bivolaru azilant politic în Suedia era vinovatul principal în fuga fetei de
acasă în viziunea presei. Nu doresc să comentez toate aceste aberații ce se repetă obsesiv din
motive notorii în România, doar observ faptul că în sfârșit oamenii încep să se trezească la
realitate.
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Apreciez efortul celui care se autointitulează Vis Urât și care publică în data de 31 ianuarie
2011 pe blogul personal cu același nume ”Visurât”, un articol care ne arată modul pervers al
jurnlistului autohton. Omul contrariat de fuga fetei dorește să ajute așa zișii părinți disperați și
constată cu stupoare cum jurnalistul pervers minte cu nerușinare. Culmea este faptul că
jurnalistul reprezintă ziarul ADEVĂRUL, dar este plătit să mintă, sau este forțat să mintă, atunci
când este vorba de Gregorian Bivolaru și MISA.

Iată declarația lui Vis Urât: ”… Prin urmare a trebuit sa ma conving singur. Am apelat la
cunostintele din presa locala si am ajuns la inspectorul Bogdan Nitu, cel care a dat respectiva
declaratie in articolul din
Adevarul
. Mi-a zis urmatoarele:
“Nu asa a fost declaratia mea! Eu am spus celor de la Adevarul ca nici daca am sti unde
este fata nu putem face nimic pentru ca are 16 ani si sta acolo de buna voie.”
Mno, de la “nici daca am sti” si pana la “stim unde este” e cale lunga, parerea mea. Si, in
momentul in care schimbi o declaratie pentru a-ti iesi un articol mai bombastic care-ti va vinde
mai bine ziarul,
se numeste dezinformare, in nici un caz jurnalism
. Si respectivul redactor devine un jeg imbecil pe care nu merita sa-ti murdaresti nici macar
scuipatul…”

Dacă analizăm și comentariile realizate nu mai înțelegem cine minte mai mult, presa, Vis Urat,
polițistul. Probabil că această fată dorește să practice yoga, mama nu o lasă, se speculează
faptul că fetița este minoră și totul se aruncă în spinarea lui Gregorian Bivolaru care este în
Suedia. Dar nimeni nu spune ”tratamentul” real administrat acasă fetei, fapt ce a determinat-o
pe aceasta să fugă. Și în acest caz timpul ne va spune adevărul.
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